
PERSONEEL GEZOCHT!
Het gemeentebestuur van Anzegem  
is op zoek naar talent:

Mobiliteitsdeskundige (B1-B3)
Halftijds contract van onbepaalde duur

Deskundige centrale aankoop 
(B1-B3)
Voltijds - statutair 

Zin in een geweldige uitdaging binnen een 
stabiele werkomgeving met aandacht voor 
je werk-privébalans en een vernieuwende 
blik op de toekomst?
Solliciteer dan tegen uiterlijk 14 september 
2022 (deskundige centrale aankoop) of 15 
september 2022 (mobiliteitsdeskundige). 
Meer informatie over deze vacature kan je 
vinden via www.anzegem.be/vacatures

José Vancoillie BV is een familliebedrijf dat reeds meer 
dan 40 jaar bestaat. Wij zijn gespecialiseerd in het ver-
spanen van fijnmechanische onderdelen voor verschil-
lende sectoren.

Momenteel zijn wij op zoek naar een 
PROGRAMMEUR

-  Omzetten van een technische tekening in een 
afgewerkt stuk.

-  Programmeren en instellen van moderne 
cnc-machines

Aanbod:
-  Een fulltime aanbieding in een modern, familiaal 

bedrijf.
-  Een aantrekkelijk salarispakket met extra legale 

voordelen.
- Aangename werksfeer.
-  Opleiding om te kunnen omgaan met ons mo-

dern machinepark.

Interesse:
Drieslaan 23- B1130 Industriepark Gullegem – 
Moorsele, 8560 Wevelgem
T+32 56 40 20 57, stefaan@jose-vancoillie.be

Brugge Plus brengt 
leven in de stad ...

Brugge Plus zoekt momenteel:

Directeur (voltijds – onbepaalde duur)

Brugge Plus is dé eventpartner voor het stadsbestuur en organiseert 
jaarlijks tal van grote en kleinere culturele events in de publieke ruimte 
gaande van gastronomie, over circus tot hedendaagse kunsten. Onze 
werking wordt mogelijk gemaakt door een enthousiaste ploeg van vijf 
samenwerkende teams en een coördinatieteam. 

Om het team te versterken kijken we nu uit naar een inspirerende en 
gedreven directeur.

Met de steun van een team van afdelingshoofden, gedreven 
collega’s, een betrokken bestuur en een poule aan enthousiaste 
vrijwilligers, weet je de sterktes en inzichten van de afgelopen 20 
jaar te consolideren, nieuwe opportuniteiten te ontplooien en mee de 
nieuwe bakens uit te zetten voor een duurzame toekomst en dit op 
lange termijn.

Ben jij die ondernemende people-manager met een hart voor cultuur 
en kunsten, een drijfveer voor een warme maatschappij, een neus voor 
cijfers en een oog voor talent?
Schrijf dan mee aan het verdere verhaal van Brugge Plus!

Bezorg jouw motivatie en CV uiterlijk op maandag 26 sept. 2022 per 
e-mail andy.ide@vdl.be met als titel ‘Sollicitatie Algemeen coördinator 
Brugge Plus’

Voor meer info omtrent de job, de voorwaarden en het aanbod, surf naar 
www.bruggeplus.be/vacatures.

Goesting in de match 
van jouw leven? 

Een ruzie onder pubers? Een moeilijke studiekeuze? 
Belangrijke levenskeuzes voor de boeg (zo leek het 
toch op dat moment)? Vrienden konden altijd al bij 
jou terecht voor een luisterend oor én advies. Want jij 
voelt aan wat mensen nodig hebben. Toen al. En nu 
nog steeds. Talenten aan een job helpen die hen op 
het lijf geschreven is, is dan ook een job die op jouw 
lijf geschreven is. Als HR-consultant kan jij he-le-maal 
jezelf zijn.

www.asap.be/nl/jobs/
werken-bij-asap

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN HR?

  
Cheques bovenaan
Maaltijdcheques zijn het vaakst 
toegekende extralegale voordeel.

Bijna de helft van de vaste medewerkers in kmo’s 
krijgt maaltijdcheques, blijkt uit gegevens van 
hr-dienstengroep Liantis. Bij de bedienden is dat 
zelfs 61 procent, een aandeel dat in het Jobat  
Salariskompas (waar ook grotere organisaties 
worden bevraagd) voor alle werknemers zelfs 
nog hoger ligt: tot ruim 70 procent. Steeds meer 
werknemers kregen de voorbije jaren maaltijd-
cheques en Matthias Debruyckere van Liantis ziet 
die trend zich nog doorzetten. “Ook voor werk- 
gevers van arbeiders zal het met de war for talent 
belangrijker worden om dit voordeel toe te ken-
nen.”   (WiVi)
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Grijspeerdt, gevestigd in Roeselare, is  een traditionele producent van zepen en maakt 
sedert 2020 deel uit van de firma Christeyns. Door de integratie van haar activiteiten 
binnen de groep, vond Grijspeerdt aansluiting bij een internationaal georganiseerde 
detergenten en chemicaliën groep met meer dan 1000 medewerkers in 30 landen.
De productievestiging in Roeselare is gespecialiseerd in zepen, onderhoudsproducten 
en chemie voor een brede waaier van industrieën. Om de productieafdeling te 
versterken wordt gezocht naar een (m/v):

Interesse? 
Reageer dan snel via jobs@christeyns.com

Functie: • Na een inwerkperiode word je ingezet bij het aansturen van het 
volledige productieproces, gaande van bestellingen, stockbeheer, (lever)planning, 
productie, kwaliteitscontrole tot levering bij de klant • Je stuurt een ploeg van 8 
operatoren aan. Je verdeelt hun taken, zorgt dat ze opgeleid zijn en coacht hen 
tijdens hun dagelijkse werkzaamheden • Je ondersteunt de betrouwbaarheid van 
het productieapparaat en werkt samen met de plant manager op het vlak van 
preventief en curatief onderhoud. Je stuurt aan bij storingen en omschakelingen 
en beheert het magazijn voor wat betreft grondstoffen en te verzenden afgewerkte 
producten • Je ziet toe op de algemene veiligheid binnen het bedrijf en het 
naleven van het arbeidsreglement • Je bouwt mee aan de verdere informatisering 
van het productieproces • Hands-on functie met alle diverse  aspecten in een 
productieomgeving.

Profiel: • Je hebt een bachelor chemie of biochemie, of bent gelijkwaardig door 
ervaring • Je hebt een eerste ervaring achter de rug in een productieomgeving 
• Je hebt de nodige kennis van Excel en andere computerskills.

Aanbod: • De mogelijkheid om te werken in een familiale KMO die ingebed is  
binnen een internationale chemiegroep • Een uitgelezen kans om expertise op 
te doen binnen alle facetten van een productieorganisatie • Mogelijkheid om te 
groeien in verantwoordelijkheden • Een degelijke remuneratie met een pakket extra 
legale voordelen. 

Assistant  plant manager



PLASTIVAN nv, met hoofdzetel in OOSTROZEBEKE
en vestigingen in Frankrijk, U.K. en Polen, is een 
innovatief producent van kunststofprofi elen vooral 
bestemd voor de bouw- en tuinsector. Wegens verdere 
expansie en interne doorgroei wensen wij ons team uit 
te breiden met een

Interesse? o�  ce@verdonckbv.be 
Menen 056 53 11 80 I Oostende 059 26 76 57

Volg ons opfi www.verdonckbv.be
Exclusieve begeleiding door onze professionele HR-partner

MEDEWERK(ST)ER 
KLANTENDIENST
orderverwerking & customer service (ref. 42009)

Na een grondige introductie zal je instaan voor de klantenservice en de orderverwerking 
vanaf de bestelling tem de levering voor een welomschreven verkoopregio: • ingave 
van nieuwe orders in het SAP-systeem • telefonische klantencontacten i.v.m. prijzen, 
voorraden, leveringen, lopende bestellingen, ... • overleg met de verantwoordelijken 
van productie en logistiek • ondersteuning van de vertegenwoordigers in-het-fi eld. 
Je rapporteert rechtstreeks aan de sales en marketing directeur.
Profi el: • leergierig persoon met proactieve attitude • vlot redeneervermogen (min. 
niveau bachelor) • commerciële feeling • meertalig (N/F/E).
Aanbod: • een cruciale spilfunctie in de klantenservice • een boeiende b2b-
werkomgeving • talrijke internationale contacten • een veelzijdige job met telkens 
nieuwe uitdagingen • een gespecialiseerd fabrikant gekend voor innovatieve 

nicheproducten • een solide KMO met een wereldwijde reputatie • een stimulerend 
salarispakket (te bespreken).

DEWAELE HOUTSKELETBOUW nv, gevestigd in DEERLIJK, 
is toonaangevend in energiezuinige woningen. In België en 
Noord-Frankrijk hebben wij een stevige reputatie dankzij méér 
dan 50 jaar ervaring in houtskelet, alsook in een kwalitatieve 
en geïndividualiseerde afwerking. Wegens verdere expansie
wensen wij ons kaderteam te versterken met een

Interesse? Richt je kandidatuur naar o�  ce@verdonckbv.be 
Meer info? Jos Verdonck, Personeelspycholoog, 056 53 11 80

Volg ons opfi www.verdonckbv.be
Exclusieve begeleiding door onze professionele HR-partner

BUSINESS CONTROLLER   
• veelzijdig master met groeipotentieel (ref. 80 714)

Na inwerking in ons ERP-pakket zal je inzicht verwerven in onze prijssetting, budgettering, 
marges, … en dit met het oog op een verdere optimalisering van onze projectenfl ow en onze 
o� ertes. Tevens word je betrokken bij het aankoopproces en contracten met onderaannemers 
en leveranciers.  Als adjunct van de bedrijfsleider zal je mee instaan voor de fi nanciële follow-up 
(factuurcontroles en nacalculaties). Je doet ook de ingave en opvolging van de klantendossiers 
in ERP, communicatie- en veiligheidssoftware.

Profi el: • economisch master of gelijkwaardig door ervaring • initiële ervaring in een operationele 
fi nancefunctie • een no-nonsense communicator met praktische managementskills • een 
gezonde interesse in informaticasystemen • de ambitie om zich verder te ontplooien.

Aanbod: • een veelzijdige groeifunctie met een stelselmatig verbreding van autonomie en 
bevoegdheden • een solide onderneming met een familiale bedrijfsspirit • een gereputeerd 
bedrijf met een marktleiderspositie in energiezuinige houtskeletbouwwoningen • uitstekende 

loonvoorwaarden + voordelen + representatieve bedrijfswagen.

Extern kwaliteitsverantwoordelijke
Ondersteuning op maat voor de optimalisatie van kwaliteit

Quality and Food, gevestigd in Koksijde, is al 15 jaar gespecialiseerd in het begeleiden en 
adviseren van bedrijven in de voedingsindustrie. Wij bieden advies en ondersteuning op het 
gebied van kwaliteit en voedselveiligheid. Kwaliteit in voeding is onze missie!

Kom jij aansluiten in onze groeiende en boeiende onderneming?

Je functie:
•  Verantwoordelijk voor 

ondersteuningstrajecten bij de klant 
voor het borgen van voedselveiligheid.

•  Begeleiden van klanten bij het 
opzetten en onderhouden van 
kwaliteitsmanagementsystemen.

•  Begeleiden van klanten bij het behalen 
van certificeringen en wettelijke 
erkenningen. 

•  Samen met de klant praktische en 
passende oplossingen ontwikkelen voor 
uitdagingen op het gebied van kwaliteit. 

•  Het geven van trainingen aan klanten 
op verschillende niveaus in de 
organisatie.

•  Je bent het eerste aanspreekpunt 
voor de klant en fungeert als 
projectbegeleider

Wat hebben we te bieden: 
•  Uitdagende / afwisselende job
•  Flexibele werktijden en werkplaatsen
•  Aantrekkelijk loonpakket met 

extralegale voorwaarden
•  Fulltime of 4/5
•  Toffe collega’s
•  Dynamische werkomgeving
•  Bedrijfswagen

Profiel: 
•  Ingenieur of bachelor (voeding, chemie 

…) of gelijkwaardig door ervaring
•  Praktisch persoon
•  Kordaat en communicatief
•  Zin voor aanpak
•  Zelfstandig werken

Interesse? Stuur je CV naar gwendolien@qualityandfood.com
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Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

Interesse? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en solliciteer 
online. Vragen? Contacteer Lies Allegaert op +32 9 242 53 28. 
Je reactie wordt snel en confidentieel behandeld.

Financieel 
Manager

Human Resources 
Directeur

Financieel Manager 
Coachende teamverantwoordelijke voor finance

Onze missie is om het welzijn van iedere persoon te versterken. 
Zowel van onze cliënten als onze medewerkers.  
We zoeken twee collega’s voor ons team binnen de eerstelijns-
welzijnssector om samen deze missie te realiseren.

Wil jij jouw expertise inzetten en impact creëren bij CAW Oost-Vlaanderen?  
Dan ben je van harte welkom als onze nieuwe collega!

Human Resources Directeur 
Eindverantwoordelijke voor het strategisch HR-beleid

FRONT OFFICE MANAGER
• met interesse revenue management (ref. 89 105B) 

Na een grondige inwerkperiode als receptionist zal je instaan voor: • aansturing 
van 7 receptionisten • administratieve follow-up • organisatie van groeps- en 
meetingreserveringen • prijszetting en beheer kamerbeschikbaarheid op diverse 
verkoopkanalen • assistentie aan de hotelbalie • rapportage aan de general manager.
Profi el: • initiatiefrijke en proactieve organisator • teamplayer • administratief en 
communicatief sterk • taalvaardig (N/F/E/D) • relevante hotelervaring: front o�  ce, 
revenue management,… • bereid in beurtrol te werken op zaterdag (1 op 3) en in ‘duty’ 
dienst (telefonische assistentie)

Aanbod: • veelzijdige en autonome functie met talrijke ontplooiingskansen • een 
stijlvolle, gastvrije werkomgeving • een kleinschalige managementstructuur met korte 
beslissingslijnen • een marktgerichte visie waarin kwaliteit en service centraal staan

• aantrekkelijke salarisvoorwaarden (te bespreken).

HOTEL NAVARRA is een stijlvol en charmant 4-sterren-
hotel met 94 kamers in het historische centrum van
BRUGGE. Ter versterking van ons team wordt uitgekeken
naar een:

www.hotelnavarra.com

Interesse? Richt je kandidatuur naar o�  ce@verdonckbv.be 
Meer info? Jos Verdonck, Personeelspycholoog, 056 53 11 80

Volg ons opfi www.verdonckbv.be
Exclusieve begeleiding door onze professionele HR-partner



WE MAKE SMILES

In kader van onze groei zijn wij voor verschillende afdelingen op zoek naar versterking:

Samen met je collega’s sta je in voor het onderhoud en de 
herstelling van attracties en technische infrastructuur (klassieke 
laagspanningstechnieken, alsook hoogspanningscabines, 
AC en DC motoren, frequentiesturingen, elektropneumatica, 
PLC-sturingen, enz.) Wanneer het park operationeel is voor 
bezoekers sta je in voor technische interventies.

Je beschikt over ervaring in een industriële omgeving 
(productieomgeving, service-techniek, ..). Je hebt een passie 
voor techniek en bent een verantwoordelijk persoon die 
zelfstandig kan werken.  Verder leg je de nodige flexibiliteit 
aan de dag en schrikt regelmatig weekendwerk je niet af (2 
weekends per maand tijdens de openingsperiode van het park, 
recupdagen in de week).

ELEKTRICIENS

Bellewaerde en Bellewaerde Aquapark, gelegen in Ieper, combineren een uniek aanbod van dieren, attracties en 
indoorwaterrecreatie en mikken op 1 miljoen bezoekers op jaarbasis. Wij maken deel uit van de Compagnie des Alpes groep, één 
van de grootste groepen van ééndagsattractieparken in Europa. Bellewaerde draagt personeels- en klantentevredenheid hoog in 
het vaandel. Naast veiligheid is een warm onthaal voor Bellewaerde dan ook topprioriteit.  Zo wonnen wij recent voor de 5e maal 
op rij de award voor het ‘Pretpark met het beste personeel in België’.  
  
Bellewaerde werd in 2019 uitgebreid met Bellewaerde Aquapark en investeerde in 2020 in een nieuwe family coaster Wakala.  Ook 
voor de toekomst staan nieuwe investeringen op de planning.

Je staat mee in voor het onderhouden van de planten, bloemen, 
bomen en landscaping van Bellewaerde. Daarnaast word je 
betrokken bij nieuwe groenprojecten. Je werkt samen met een 
4-tal collega’s en werkt in een vast uurrooster met occasioneel 
zaterdagwerk (voormiddag).

Je hebt ervaring in het onderhouden en aanleggen van groen. 
Je kan vlot overweg met de courante tuinbouwmachines zoals 
een boomzaag, haagschaar, bosmaaier, grasmachine, tractor, 
hoogtewerker, ... en beschikt over een basis plantenkennis. Je 
kan zelfstandig werken en bent flexibel ingesteld. Verder ben je 
een dynamisch persoon en heb je een goed oog voor veiligheid.

MEDEWERKER GROENDIENST

Een uitdagende functie in een uiterst boeiende en vooral unieke werkomgeving.  Je komt terecht in een stabiel bedrijf in volle groei 
dat deel uitmaakt van een sterke Europese groep. Wij voorzien een vast contract van onbepaalde duur, een aantrekkelijk loon en 
een aantal extralegale voordelen.   

Aanbod

Voor meer info en om te solliciteren: jobs@bellewaerde.be of 057/46.86.86

BELLEWAERDE ZOEKT HALLOWEEN FIGURANTEN
Hou jij van griezelen, heb je een sterk 
inlevingsvermogen en jaag je graag mensen de 
stuipen op het lijf? Dan is dit beslist iets voor jou!

Op zaterdag 10 september om 14u organiseren 
we audities om als figurant aan de slag te gaan 
tijdens onze Halloweenperiode (22/10 tot 6/11)

 Inschrijven kan via www.Jobsbellewaerde.be
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